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VERSLAG van de OPENBARE VERGADERING van de COMMISSIE RUIMTELIJKE KWALITEIT NIJKERK  

Datum en tijdstip: 11 augustus 2021, 14.00 uur 

Aanwezigen:  Dhr. J. van den Brink (voorzitter), mw. M. Diederiks (adviseur erfgoed gemeente Nijkerk), 
dhr. H. Korthorst (stichting Historisch Hoeflake), dhr. J. Vernhout (Stichting Oud Nijkerk), 
en dhr. L. Reijmer (adviseur welstand Gelders Genootschap).  
Gasten: dhr. S. Beitler (stichting Historisch Hoeflake), mw. L. Schuitemaker (Gelders 
Genootschap), dhr. H. van Berkel (gemeente Nijkerk), dhr. B. Huppelschoten, mw. J. 
Breedveld. 
 

Afwezigen: dhr. J. Nobel (Stichting Stadsgezicht Nijkerk) en dhr. G. van de Veen (Stichting Oud 
Nijkerk) 

Verslaglegging:  Dhr. C.W. van den Heuvel 

Kopie naar:  Commissieleden. Definitief verslag op de gemeentelijke website. 

1.  Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur en heet een ieder welkom.  
 

2.  Vaststelling agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3.  Ontwerpbestemmingsplan Sparrendam 
De heren Van Berkel (gemeente Nijkerk) en Huppelschoten (omwonende Weldammerlaan 3) en mevrouw 
Breedveld (omwonende Weldammerlaan 3) zijn aanwezig bij dit onderwerp. De volgende zaak ligt voor: De 
gemeente Nijkerk wenst het huidig commercieel horecagebruik van De Sparrendam te Hoevelaken door de 
TeKa-groep te legaliseren. Daartoe dient het bestemmingsplan te worden aangepast. Het concept 
bestemmingsplan is ter kennisgeving voorgelegd aan de omwonenden en andere belanghebbenden. De formele 
bestemmingsplanprocedure is evenwel nog niet gestart. Mede naar aanleiding van reacties kan het concept 
bestemmingsplan nog worden aangepast. De 2 opstallen op locatie Veenwal 6 betreffen een keuterboerderijtje 
uit het jaar 1807, waarvan de cultuurhistorische waarde niet is beschreven en een in 1975  gebouwde opstal 
genaamd De Burcht.  
De omwonenden en andere stakeholders (eigenaren van gronden, GLK, de Stichting Ons Hoevelakens Bos) 
beklagen zich over de overlast die hiermee gaat gepaard en het feit dat ze nauwelijks worden betrokken bij de 
ontwikkeling van de plannen. Mevrouw Breedveld wijst erop dat bezwaren die bij een eerdere 
bestemmingsplanwijziging zijn ingediend, haars inziens nog altijd van kracht zijn en door de gemeente als 
gegrond zijn verklaard. De heer Van Berkel wijst erop dat het ging om de zienswijze van mevrouw Breedveld 
tegen het toenmalige ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Nijkerk 2017', waarin een horecabestemming 
voor het perceel Veenwal 6 was opgenomen. In het vastgestelde bestemmingsplan is die horecabestemming er 
weer af gehaald, en de Maatschappelijke bestemming teruggebracht. Dit was niet zozeer vanwege de zienswijze 
van Mevrouw Breedveld, als wel omdat werd gevonden dat het verder gaan met het legaliseren van de 
horecafunctie op Veenwal 6 de procedure voor dit grote bestemmingsplan teveel zou belasten. Het onderdeel 
legaliseren horeca Veenwal 6 werd dus uit dit bestemmingsplan gehaald omdat het geheel anders ‘te complex’ 
zou worden.. Destijds is besloten om de toenmalige bestemmingsplanwijziging aan te houden, omdat het ‘te 
complex’ zou worden. Mevrouw Breedveld zegt verrast te zijn dat wederom een 
bestemmingsplanwijzigingsprocedure is opgestart. Via via zijn de omwonenden hier achter gekomen. Ze vraagt 
zich af waarom de toenmalig ingediende bezwaren inmiddels niet meer gegrond zouden zijn. De Sparrendam 
ligt tegen het Hoevelakense Bos aan en de uitbreiding van de horeca-activiteiten op dit perceel zijn niet passend 
voor dit gebied (geluid, verkeersoverlast, parkeerfaciliteiten). Thans is de bestemming ‘Maatschappelijke 
doeleinden’ en kent De Sparrendam beperkingen voor wat betreft het organiseren van activiteiten op zondag en 
laat in de avond. De heer Huppelschoten heeft geen bezwaar tegen de horecabestemming maar is wel tegen de 
categorie waarnaar men naartoe koerst. Uitbreiding van de horeca-activiteiten heeft grote gevolgen voor de 
natuur en de omgeving. In het verleden zijn feestjes gegeven waarbij een helikopter landde naast het 
partycentrum of men reed met segway’s het bos in. De route naar de Sparrendam loopt langs hun woning en 
niet zelden leidt dat tot grote verkeersbewegingen, waarbij tegenliggend verkeer elkaar niet kan passeren. De 
toegang van het pad is hiervoor niet geschikt: het kan zelfs de bereikbaarheid voor hulpdiensten belemmeren.  
Het pad is alleen geschikt voor wandelaars en fietsers, maar niet voor veelvuldig gebruik door autoverkeer. 
De voorzitter kan begrijpen dat deze horecacategorie naast het Hoevelakense Bos fricties kan opleveren. Hij 
vraagt of de gemeente ooit heeft gehandhaafd. Dit is bij de heer Van Berkel niet bekend. De heer 
Huppelschoten merkt op dat er volgens hem niet wordt gehandhaafd. Zolang er uitzicht is op een 
bestemmingsplanwijziging, hoeft er niet worden gehandhaafd. Het geldt sinds 2013 als een gedoogsituatie. De 
heer Van Berkel heeft anderzijds van de wethouder vernomen dat hierover contact wordt opgenomen met de 
Omgevingsdienst. 
De voorzitter vraagt in hoeverre de eigenaar van De Sparrendam rechten kan ontlenen aan een gedoogsituatie. 
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De heer Van Berkel antwoordt dat er geen sprake is van een gedoogsituatie. 

De heer Korthorst vraagt naar de precieze toezegging uit 2013 richting de eigenaar/ondernemer. Het 
principebesluit hierover wordt nagezonden. De heer Korthorst begrijpt de opstelling van de gemeente niet dat 
wordt gehonoreerd wat de eigenaar van De Sparrendam graag wil, want dit druist in tegen de huidige 
omschrijving van ‘expositieruimte’.  Hij hoopt dat de gemeente op kritische punten als brandveiligheid, de 
toegang tot de locatie en geluidsoverlast nog onderzoek verricht. De heer Van Berkel antwoordt dat dit 
waarschijnlijk wordt getoetst, maar de gemeente Nijkerk zal mogelijk zelf geen opdracht geven voor onderzoek. 
De heer Vernhout begrijpt uit artikel 4.2.1 van het ontwerp bestemmingsplan dat er een aanvraag ligt. De heer 
Van Berkel ontkent dit. Er is geen sprake van een vergunningaanvraag.   
De heer Reijmer stelt dat bij de opstelling van het bestemmingsplan de genoemde zaken doorgaans eigenlijk 
thuis horen bij de gemeente, maar hij heeft het idee dat het proces in dit geval anders moet worden 
geïnterpreteerd en daarmee ook de rol van CRK groter dient te zijn. Hij kan zich voorstellen dat de CRK een 
duidelijke waarschuwing laat horen richting de toetsers van het bestemmingsplan. 
De heer Korthorst vraagt of door aanpassing van de aanwezige opstallen de geluidsoverlast kan worden 
verminderd. De heer Reijmer antwoordt dat technisch veel mogelijk is, maar je hebt ook te maken met de 
monumentale status van het complex. Dat verdient een integrale beoordeling in relatie tot het op te stellen 
bestemmingsplan.  
De heer Korthorst heeft de indruk dat de Sparrendam in het verleden vergeten is bij de inventarisatie van 
gebouwen met een cultuurhistorische waarde. Het is het oudste keuterboerderijtje uit het Hoevelakense 
veengebied wat nog behoorlijk identiek is aan de buitenkant. Een waarde-schatting heeft nimmer 
plaatsgevonden en dat is in dit dossier kwalijk. Hij heeft sowieso het idee dat de gemeente, die een reputatie 
heeft opgebouwd met participatie, het plan wil ontwikkelen waarbij de omwonenden en andere stakeholders 
niet zijn betrokken. De heer Van Berkel ontkent dit. Het is niet waar dat de bewoners er niet actief bij worden 
betrokken 
De heer Vernhout kan de cultuurhistorische kwaliteit van de Sparrendam niet herleiden. Hij verzoekt tot het 
opstellen van een cultuurhistorisch, architectonisch en bouwhistorisch onderzoek van dit pand in relatie tot zijn 
omgeving. De dames Diederiks en Schuitemaker ondersteunen dit verzoek. De heer Vernhout is tegen de 
aanwezigheid van teveel auto’s bij De Sparrendam en vraagt of er al iets is geregeld binnen het 
bestemmingsplan inzake het erf. De heer Van Berkel kan geen antwoord geven inzake het parkeren. Er is verder 
weinig te vinden over de cultuurhistorische waarde van het pand. Dit verdient meer aandacht. Het gebruik van 
het erf is een aandachtspunt, zeker in combinatie met de tent dat eigenlijk geen binnenruimte kan worden 
genoemd en hiertoe moet ook specifiek geluidsonderzoek naar worden verricht.   

De voorzitter spreekt zijn waardering uit voor de actie van de wethouder dat er echt iets wordt geregeld voor 
deze locatie. Dat is gezien de voorgeschiedenis niet eenvoudig. Hij is blij dat in het voorstadium hierover met de 
CRK een discussie kan worden gevoerd. Er zijn nog veel vragen. Het conceptplan dient nog getoetst te worden 
en er zijn bovenal vragen van omwonenden. Die informatie is belangrijk voor de CRK om mee te nemen naar 
vervolgvergaderingen. Daarna zal de CRK er een advies aan hangen. De gedachte is wel dat dit nooit zou zijn 
ontwikkeld bij een blanco situatie. Het is een gegroeide situatie en de belangen van de ondernemer zullen ook 
zeker niet uit het oog worden verloren. Het advies wordt ingebracht om zorg te dragen voor het opstellen van 
een cultuurhistorisch, architectonisch en bouwhistorisch onderzoek van dit pand in relatie tot zijn omgeving. 

Notificatie: Bij de vaststelling van het Bestemmingsplan Buitengebied 2017 is De Sparrendam niet als 
horecavoorziening aangewezen, maar als maatschappelijke voorziening met functie van “expositieruimte””. De 
Sparrendam ligt midden in het gebied zoals in 2019 door de gemeenteraad aangewezen als ontwikkelgebied 
voor uitbreiding van natuur, aansluitend op het Hoevelakens Bos: als basis hiervoor gold het participatieproject 
2018/2019 “Toekomstvisie voor het Hoevelakens Bos” . In dit project is Sparrendam als locatie voor daghoreca 
benoemd. De cultuur-historische waarde van Sparrendam is nooit aan een onderzoek onderworpen. Indien de 
gemeente Nijkerk voornemens is de locatie definitief te doen aanwenden als evenementenlocatie dient ook 
aandacht geschonken worden aan de cultuur-historische en archeologische aspecten. Een waardeschatting is 
daarom noodzakelijk. De (smalle) verbindingsweg vanaf de Weldammerlaan naar Sparrendam voert over privé 
terrein van twee buurtbewoners. Het Bouwbesluit 2012 vereist een toegangsweg van tenminste 4,5 meter 
breed waarvan 3,25 meter verhard moet zijn. De huidige toegangsweg is een fiets- en wandelpad van 2,5 meter 
breed en opgenomen in wandel- en fietsroutes (knooppuntennetwerk). De huidige toegang / bereikbaarheid is 
klaarblijkelijk ongeschikt voor voertuigen van de brandweer en overige hulpdiensten en zal bij calamiteiten 
problemen en veiligheidsrisico’s geven. Daarnaast is er sprake van gebruik van privé gronden. Ook zijn er twijfels 
over de parkeercapaciteit. Het huidige terrein biedt ruimte aan 40 tot 50 personenauto’s op een parkeerplaats 
waarvan de aanleg zonder vergunning geschiedde. Uitgaande van 2 á 3 inzittenden per bezoekende auto zou 
het aantal bezoekers per evenement van 100 á 125  aanvaardbaar zijn. De TeKa-groep wenst evenwel 250 
personen te kunnen ontvangen.  
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Conclusies: 

a) De huidige eigenaar heeft Sparrendam verworven op een moment dat de activiteiten aldaar illegaal waren 
en in de wetenschap dat bestemmingsplanwijziging aangevraagd zou moeten worden. Hiermee heeft hij als 
ondernemer een risico genomen. 

b) De gemeente heeft in 2013 kennelijk een toestemming gedaan buiten de raad om; de vraag is daarom wat 
de juridische waarde van deze toezegging is. 

c) De huidige illegale situatie op Sparrendam gaat gepaard met schadelijke (herrie)overlast voor omwonenden 
en onaanvaardbare veiligheidsrisico’s voor omwonenden en bezoekers van evenementen.  

d) De bouwkundige aard en de ligging van de locatie verdraagt geen zware en lawaaiige evenementen. 

De eventuele oplossing zou kunnen zijn:   

a) Direct ingaande beperking van de horeca-activiteiten qua frequentie, qua maximum aantal bezoekers en 
qua duur. Dit zou aansluiten op gemeentelijk beleid voor het gebied en op de te stellen eisen aan het woon- 
en leefklimaat voor omwonenden. 

b) Handhaving van deze maatregel. 

c) Het op voorhand voor de toekomst uitsluiten van uitbreiding van horeca-activiteiten op Sparrendam hetzij 
door sloop en nieuwbouw, hetzij door aanpassing van bestaande opstallen. 

d) Beoordeling van de cultuur-historische waarde van Sparrendam en omgeving. 

e) Het oplossen in overleg met huidige eigenaren van de toegang voor hulpverleningsdiensten. 
  

4.  Nieuwbouw Havenkom/archiefruimte 

Bijgevoegd is een raadsinformatiebrief d.d. 16 juni 2021. De vraag is of het verstandiger is om de bunker/kelder 
onder het gebouw ter grootte van 800 vierkante meter te laten zitten op de huidige locatie. Daarmee zou het 
gemeentelijk archief en die van Oud Nijkerk gehandhaafd kunnen blijven alsmede de noodbestuurspost van de 
BB. Mevrouw Diederiks heeft contact gehad met een ambtenaar die onderzoek heeft gepleegd. Meerdere 
opties zijn afgevallen. De opties 1a (bewaren in de bunker) en 2 (archief naar Harderwijk) zijn overeind 
gebleven. Mogelijk kan in een volgende vergadering van de CRK iemand worden uitgenodigd. Een vraag die 
specifiek bij het college onder de aandacht kan worden gebracht zijn de kosten omtrent de sloop van de bunker.   
De vergadering is van mening dat niet zomaar tot sloop moet worden overgegaan. Er is in het verleden al teveel 
vernietigd. Wellicht is het een idee om de expertise op te vragen bij de Stichting Menno van Coehoorn. Mogelijk 
zijn er mogelijkheden om de bunker uit zijn historische context te halen en een rol te geven. Dit geldt overigens 
ook voor de onderkeldering van de Stuw. Het is voorshands onduidelijk of het bouwkundig uitvoerbaar is om 
bovenop de bunker te bouwen. Het college wordt om opheldering gevraagd. 

 

5.  Ontwikkelingen Slichtenhorsterweg 14 c.a. 
De vergadering stelt dat het goed is dat het signaal wordt afgegeven om dergelijke ontwikkelingen niet nog een 
keer toe te staan op de Slichtenhorst. Bij toekomstige uitbreidingen moet de bouw en erfindeling nadrukkelijk  
passend zijn bij het lint. 
 

6.  Herinrichting Plein 
Ten aanzien van de herinrichting van het Plein is nog geen alternatieve locatie aangegeven voor de Van 
Kluijvelantaarn. Er wordt een nieuw voorstel afgewacht. 

 

7.  Herinrichting terrein Huize Hoevelaken 
Het plan voor de herinrichting van Huize Hoevelaken verliep niet naar wens. In het kader van een stuk 
handhaving was er een gesprek met de eigenaar. Met de Rijksdienst is een nieuw plan besproken en een 
landschapsarchitect in de hand genomen. Het idee is om het in art deco-stijl terug te brengen. Het bijgebouw en 
het voorportaal zijn nog niet passend.  

Veel werk is er voorheen van gemaakt om Huize Hoevelaken zichtbaar te laten zijn voor de omgeving. Evenwel 
is aan de oostzijde en aan de voorkant beplanting aangelegd van circa 2,5 meter hoogte. De vergadering meent 
dat een buitenplaats altijd in het zicht dient te zijn. Mevrouw Diederiks heeft vernomen dat van de 
landschapsarchitect en het landschapsinrichtingsplan niets meer is gehoord. Dit wordt nagevraagd: hoe ziet het 
plan eruit en wat wordt afgeschermd omwille van privacy-omstandigheden? 
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8.  Knooppunt Hoevelaken 
Uit de toelichting van de gemeente Nijkerk blijkt dat de situatie niet is veranderd in de afgelopen periode. De 
planning voor knooppunt Hoevelaken (tracé-besluit) is afhankelijk van de oplossing van het stikstofvraagstuk. 
Niettemin gaat het overleg met Rijkswaterstaat door. Er zijn vragen door de CRK gesteld via de gemeentelijke 
coördinator: de heer Duinen, maar die zijn nog niet beantwoord. Die gingen vooral over de geluidswering. De 
gezamenlijke gemeenten hebben de heer Veldhuizen benoemd om de ruimtelijke kwaliteiten te waarborgen. 
Ook is de heer Wabeke aangesteld om ook de aspecten van de gemeente Nijkerk te borgen. De heer Veldhuizen 
wordt uitgenodigd in een volgende vergadering van de CRK om hem nadere vragen te stellen over specifiek de 
Nijkerkse belangen. Het generieke beeld wordt vooral geschetst vanuit Amersfoort, maar nu is het goed om het 
een keer te bezien vanuit de Nijkerkse kant. 

9.  Voortgang projecten Hoevelaken / rondje Hoevelaken 
Er is een afspraak gemaakt om op 15 september met de wethouder een rondje te lopen door Hoevelaken. Er 
zijn tal van acties gaande voor het centrumgebied van Hoevelaken en de CRK is benieuwd naar de stand van 
zaken. Wat is de integrale visie van de gemeente ten aanzien van het centrumgebied en wat is de doelstelling 
van de projectontwikkelaars met de verschillende afzonderlijke gebieden?    

Poort van Hoevelaken: Dit wordt ontworpen door Van Bokhorst Architecten. Er zijn verregaande afspraken 
tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Wellicht kan hierover met de nieuwe stedenbouwkundige (Peter van 
der Kemp) worden gesproken in een eerstvolgende vergadering van CRK.  

 

10. Mandaatoverleg 
De verslagen van het mandaatoverleg worden voor kennisgeving aangenomen. 
 
Naar aanleiding van: 
Slichtenhorsterweg: Dit blijkt te gaan over een houthandel (Bouwman).  Dit wordt afgehandeld door het team 
Buitengebied (actie Diederiks). 

 

11. Verslag vorige vergadering 30 juni 2021 
Met de aanvulling van mevrouw Diederiks wordt het verslag d.d. 30 juni vastgesteld. 

12. Actielijst 
Er wordt gewerkt aan een overdrachtsdocument ten behoeve van de volgende commissie. De voorzitter maakt 
het lijstje compleet met een uitgebreide uitleg. Ook de heren Van de Veen en Nobel worden hierbij betrokken. 
   

13. Rondvraag 
De heer Korthorst meldt dat er ten aanzien van de gemeentelijke Monumentendag (11 september) flyers zijn 
gemaakt. Op vrijdag 10 september is er een persconferentie.  Het thema is Mi casa es su casa. Er is een aantal 
mooie monumenten gevonden die beperkt kunnen worden bezocht, met inachtneming van de corona-
maatregelen. 

Mevrouw Schuitemaker wijst op het initiatief van Facade Architectuurcentrum Amersfoort dat een routekaart 
heeft ontwikkeld, met op 12 september een fietsroute langs Hoevelaken. Ook volgt nog een tentoonstelling met 
foto's over Hoevelaken in het Rietveldpaviljoen. 

De heer Vernhout vindt het een doorn in het oog dat nog geen werk is gemaakt van een volledige inventarisatie 
van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden in de gemeente Nijkerk. Hiermee wordt te weinig 
gedaan. Ook zou de Hoogstraat kunnen worden uitgeroepen tot beschermd stadsgezicht.  

 

14. Volgende vergadering 
De volgende vergadering van de CRK wordt gehouden op 22 september 2021. 

 

15. Sluiting 
De voorzitter sluit het openbare deel van de vergadering om 15.57 uur.  

 

 


